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Protokoll fört vid WestieAlliansens ordinarie årsmöte 
2012-02-25. Plats för mötet: SKK lokal i Stockholm. 

Datum: 
12-02-25 

 
§1  
Mötets öppnande 

Ordförande Birgitta Ekbom hälsade alla välkomna och förklarade därefter 
årsmötet öppnat. 
 

§2  
Justering av röstlängd 
 

På årsmötet närvarade 15 medlemmar tillika röstberättigade 

§3   
Val av ordförande för 
Årsmötet 
 

Som ordföranden för årsmötet valdes Jan Lindén, 

§4  
Anmälan om protokollförare 
vid mötet 
 

Styrelsen anmälde att WestieAlliansens sekreterare AnnMarie Lindén 
utsetts att föra protokollet vid årsmötet. 

§5  
Val av justeringsmän 
tillika rösträknare 
 

Beslutades att välja Reidun Aldrin och Ann-Sofie Englundh att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

§6  
Närvaro- och yttranderätt 
 

Beslutades att frågan saknade relevans eftersom alla närvarande är 
medlemmar. 

§7  
Fråga om mötet blivit  
stadgeenligt utlyst 
 

Kallelse till årsmötet har delgivits medlemmarna via Westienytt 
samt på WestieAlliansens hemsida. Beslutades att kallelse till årsmötet 
utgått i behörig ordning. 

§8  
Fastställande av dagordning 
 

Den föreslagna dagordningen godkändes av årsmötet. 

§9  
Styrelsens årsredovisning 

• Verksamhetsberättelsen för 2011 genomlästes av ordföranden och 
efter önskemål av årsmötet önskades följande tillägg: ”Svenska 
Terrierklubbens domarkonferens genomfördes i slutet av november i 
Jönköping och drygt 60 domare deltog. Westie var presentationsras. 
Presentationen gjordes av Sue Thomson (Ashgate) och Birgitta 
Hasselgren Presentationshundar var Int Ch Tails Up Allez Allez och 
Int Ch Primos Miss Universe”. Verksamhetsberättelsen godkändes 
med tillägget av årsmötet och lades till handlingarna. Diskuterades 
medlemsantalet som hänvisades till fortsatt diskussion under övriga 
frågor. 

• Balans- och resultatredovisningen föredrogs. Den ekonomiska 
situationen redovisades med ett negativt utfall för verksamhetsåret på 
6.000 kronor. 

• Arbetet med avelsfrågor föredrogs årsmötet. 
• Revisor Anita Nyberg föredrog revisionsberättelsen. Revisorn 

föreslår att överföra uppkommet underskott till kommande 
årsbalansräkning. Revisorn föreslog ansvarsfrihet för avgående 
styrelse. 

 
§10 
Fastställande av Balans 
och Resultaträkning 
 

Årsmötet beslutade fastställa balans och resultaträkningen samt att årets 
underskott balanseras i ny räkning. 
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§11  
Uppdrag till styrelsen 
från föregående årsmöte 
 

Ordföranden rapporterade utfallet av verksamhetsplanen för 2011. 

§12  
Ansvarsfrihet för styrelsen 
 

Beslutades i enlighet med revisionsberättelsen att bevilja ansvarfrihet för 
styrelsen för verksamhetsåret 2011. 

§13 
Nedläggning av lokalklubb. 

Lokalklubben Smålands Westie kommer att hålla extra årsmöte för att 
besluta om nedläggning av lokalklubben. Årsmötet beslutade tillmötesgå 
nedläggning av lokalklubben. 
 

§14 
Verksamhetsplan för 2012 

a) Styrelsens förslag för verksamhetsplan för 2012 föredrogs. 
Förslaget innebär att: 

• Utge fyra nummer av WestieNytt. 
• Arrangera en officiell utställning i Stockholm 
• Ytterligare fokusera på medlemsrekrytering. 
• Redaktion till WestieNytt 
• Lokalavdelning och kommittémöten 

Medlemsrekryteringen diskuterades. Verksamhetsplanen godkändes av 
årsmötet. 
 
b) Styrelsen föreslog bibehållna medlemsavgifter för verksamhetsåret.  
Avgifterna godkändes av årsmötet. 
   
c) Budgeten för 2012 föredrogs årsmötet. Rambudgeten godkändes av 
årsmötet. 
 
AUK:s verksamhetsplan för 2012 föredrogs årsmötet. 
 

§15 
Val av ordförande och 
ledamöter. 

Valberedningen hade tyvärr inte lyckats hitta namnförslag på ny 
ordförande för 2012. Årsmötesordföranden redogjorde för de alternativ 
som därmed stod till buds samt ajournerade årsmötet för att se om 
årsmötesdeltagarna kunde finna lösning på den uppkomna situationen. 
 
Efter återupptaget möte föreslog årsmötet att Birgitta Ekbom kvarstår 
som interimistisk ordförande till dess att den nya valberedningen funnit 
annan lösning. Mötet beslutade så. 
 
Följande ordinarie ledamöter valdes av årsmötet: 
AnnMarie Lindén, omval 2 år. 
Monica Richard, omval 2 år 
Heidi Brännland, fyllnadsval 1 år 
 
Som suppleant för styrelsen valdes av årsmötet 
Anneli Söderlund, fyllnadsval 1 år 
 
Beslutades av årsmötet att den nya styrelsen har mandat att konstituera 
sig själva. 
 



  WestieAlliansen 
  Rasklubben för West Highland White Terrier 
 
 

Sida: 
3 av 3 

 

 

WestieAlliansen 
Anne.-Marie Lindén 
Klubbvägen 5 
182 57 Danderyd 

TELEFON: 
070-271 50 05 

BANKGIRO: 
5332-0123 
PLUSGIRO: 
70 93 26 – 3 

WEBB: 
www.westiealliansen.se 
 
sekreterare@westiealliansen.se 

 

 
§16 
Val av revisor och 
revisorsuppleant 

Årsmötet föreslog omval av Anita Nyberg till ordinarie revisor på 1 år 
(omval). 
Årsmötet föreslog Jan Grünberger till revisorsuppleant för 1 år (omval). 
Årsmötet beslutade i enlighet med förslaget. 
 

§17 
Val av valberedning 

Beslutades att välja 
• Ulrika Ohlsson tillika sammankallande. 
• Marianne Granqvist 
• Kicki Ekh 

 
Valberedningen uppdrogs att komma med förslag på lösning till den 
uppkomna situationen med konstituerad ordförande. 
 

§18  
Justering av § 14-16 
 

Beslutades om omedelbar justering av § 14-16. 

§19 
Inkomna motioner 
 

Till årsmötet har inkommit två motioner. 
 
Motion 1 avser tillägg till valphänvisningsreglerna. 
§ 14 valphänvisning 
Nya uppfödare som ännu inte varit på något uppfödarmöte och som följer 
samtliga ovanstående regler för valphänvisning kan få valphänvisning för sin 
första Westievalpkull. Innan andra kullen måste uppfödaren delta på WA:s 
uppfödarmöten för att få valphänvisning. 
Tillägget godkändes av årsmötet.  
 
Motion 2 avser Införande av mässpriser på Westieprylar. 
Årsmötet beslutade i motionens mening och beslutade tillsätta en grupp 
för att se hur det skall genomföras. 
 

§20 
Övriga frågor 
 

Som föranmäld fråga redovisade Ingegerd Grünberger westiestatistiken 
för 2011.  
Diskuterades aktiv rekrytering av nya medlemmar. 
 

§21 
Mötets avslutande 

Ingegerd Grünberger avtackades efter många års arbete i AUK. Ingegerd 
uppmärksammades också med gratulationer med anledning av hennes 70-
årsdag. 
Årsmötesordföranden tackades med blommor för genomfört årsmöte 
och ordförandeklubban överlämnades till nyvalde ordföranden. 
 

 
Vid protokollet  
 
 
Anne-Marie Lindén 
sekreterare 
 
 
 

  

Jan Lindén Reidun Aldrin Ann-Sofie Englundh 
Ordförande Justerare Justerare 

 
 


